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Avtal klara med distributörer i Tyskland och Schweiz 
 
 
WBM har tecknat avtal med en distributör i Tyskland, där bolaget nyligen har inlett ett 
samarbete med modevaruhuskedjan Karstadt. Samtidigt är ett avtal klart för lansering 
av varumärket Björn Borg i Schweiz.  
 
Ett väletablerat tyskt distributörsföretag kommer att ansvara för distributionen av Björn Borg-
produkter på den tyska marknaden, där WBM tidigare i år inlett ett samarbete med 
modevaruhuskedjan Karstadt om testförsäljning med start hösten 2006. Den tyska 
distributören har som ambition att inledningsvis sälja till detaljister men på sikt också etablera 
Björn Borg konceptbutiker. 
 
WBM har även tecknat avtal avseende den schweiziska marknaden med en distributör som 
har en bred erfarenhet från varumärkesbyggande.  Etableringen i Schweiz planeras att 
påbörjas under hösten 2006 med produktområdet underkläder genom försäljning till 
detaljister. 
 
– Det känns roligt för oss att påbörja etableringen av varumärket Björn Borg på ännu en 
marknad i Europa, om än i liten skala. I Schweiz får vi en bra grund att stå på med en 
distributör med stark lokal förankring. Att vi också hittat en partner i Tyskland stärker 
förutsättningarna för introduktionen av varumärket på den tuffa tyska marknaden, säger Nils 
Vinberg, VD i WBM. 
 
WBM gör bedömningen att etableringarna i Tyskland och Schweiz kommer att ha en 
begränsad påverkan på koncernens intäkter och resultat under 2006, med en successiv 
ökad effekt under 2007 i takt med ökad marknadsbearbetning.  
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Nils Vinberg, VD, tel 08-506 33 700, mobil 0708-63 11 01, nils.vinberg@bjornborg.net 
 
 
 
Om Worldwide Brand Management – WBM 
WBM-koncernen utvecklar och driver sin verksamhet under varumärket Björn Borg. Verksamheten omfattar idag 
de fem produktområdena kläder, skor, väskor, glasögon och parfym som säljs på sju marknader i Europa, varav 
Sverige och Holland är de största. Totalt beräknades försäljningen av Björn Borg-produkter 2005 uppgå till cirka 
750 Mkr i konsumentledet. Koncernens omsättning uppgick 2005 till 184 Mkr och resultatet efter finansnetto 
uppgick till 31 Mkr. Antalet anställda är 49. WBMs aktie handlas på First North sedan december 2004.  


